
 
 
 

 

  

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2023 

OKRESNÉ KOLO 

33. ročník postupovej vedomostnej a astronomickej súťaže 
Región Orava – samostatné hodnotenie pre okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

- P R O P O Z Í C I E – 
 

Vyhlasovateľ a organizátori súťaže: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 

Krajská hvezdáreň v Žiline  

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne 

Miesto konania: Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne 

Termín konania: štvrtok 30. marca 2023, 9:00 

Charakteristika súťaže: 

• Celoštátna postupová vedomostná astronomická súťaž 

• Súťaž je určená jednotlivcom, záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z 
nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, 
astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii. 

 

Súťažné kategórie: 
1. kategória – žiaci 4.- 6. ročníka základných škôl a 1. ročníka 8-ročných gymnázií 
2. kategória – žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl, 2.- 4. ročníka 8-ročných gymnázií a 1. ročníka 5-

ročných gymnázií 
3. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročníka 8-ročných gymnázií a 2.- 5. ročníka 5-ročných 

gymnázií 

Prihlasovanie: 

• Do súťaže sa preto prihlasujete prostredníctvom prihlášky v osobitnom dokumente mailom na 
adresu nosal@okstredisko.sk alebo poštou na adresu Oravské kultúrne stredisko Bysterecká 
1263/55, 026 01 Dolný Kubín. V prípade závažných zmien podmienok konania okresného kola budú 
na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške odoslané presné pokyny k absolvovaniu súťaže. 

• Termín prihlasovania je 24.3.2023. 

Priebeh súťaže: 

Okresné kolá pozostávajú z troch nezávislých častí: 

• Riešenie písomných úloh a príkladov 

• Riešenie “slepej” hviezdnej mapy 

• Ústne kolo 
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Pravidlá súťaže: 

• Okresné kolo realizuje Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja, v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom a Cirkevnou spojenou školou v 
Dolnom Kubíne.  

• Účastníkom okresných kôl kola môže byť každý záujemca o astronómiu z okresov Dolný Kubín, 
Námestovo a Tvrdošín.  

• Súťaž je určená pre jednotlivcov a za každú školu sa v danej kategórii môžu zúčastniť traja súťažiaci. 
V prípade, ak je na škole väčší počet záujemcov o súťaž, navrhujeme zorganizovať školské kolo.  

• Do krajského kola postúpia prví traja súťažiaci z každého okresu, v prípade, ak dosiahnu aspoň 50 % 
z celkového počtu bodov. Termíny krajských kôl súťaže budú známe do konca marca 2023. 

Finančné zabezpečenie: 

• Súťažiaci okresných kôl súťaže sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady. 

• Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Finančne podporila Slovenská 
ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 

Doplňujúce informácie: 

• Ocenení autori postupujú na krajské kolo v Žiline, ktoré sa bude konať v mesiacoch apríl/máj. 

• Plný štatút súťaže nájdete na https://www.suh.sk/statut-33-rocnika-co-vies-o-hviezdach. 

Kontakt: 

• Mgr. Martin Nosál, PhD. 

• 0944 409 329 | 043/5864 978 

• nosal@okstredisko.sk | www.okstredisko.sk 
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